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nieuws vanuit jouw wereld

Gemeenten nog net ‘gezond’
Ondanks de aanhoudende crisis kregen 22
Overijsselse gemeenten hun begroting
sluitend. Maar alle rek is er nu uit.
door Jelle Boonstra
ZWOLLE – Het is de schijn die be-

driegt: dit jaar zijn 22 van de 25
Overijsselse gemeenten in staat
om een sluitende begroting voor
te leggen aan de provincie Overijssel, die de gemeentefinanciën controleert. Twee ervan hebben aan-

nemelijk gemaakt dat hen dat in
de komende jaren gaat lukken. Vorig jaar waren er nog maar dertien ‘sluitende’ gemeenten. Er
was maar één gemeente (Haaksbergen) die onder curatele geplaatst moest worden. Toch is het
beeld niet erg rooskleurig, zegt gedeputeerde Ineke Bakker die het

financieel toezicht doet. De gemeenten ontkomen er niet aan ingrijpende keuzes te maken en ambities flink naar beneden bij te
stellen. „Ze zijn zich steeds beter
bewust van de financiële uitdagingen die op hen afkomen. Maar we
zien ook dat bij veel gemeenten
de rek uit de begroting is en dat
het weerstandsvermogen flink is
geslonken.” Bovendien komen er
grote dossiers op hen af: de jeugdzorg, de Participatiewet en de
Wmo. En daarenboven hebben de
gemeenten de rijksbezuinigingen
nog eens te vrezen. Inmiddels is
door de provincies bij de minister

van binnenlandse zaken grote
zorg uitgesproken over de uitblijvende duidelijkheid over de gevolgen van de decentralisaties voor
gemeenten. Als een gemeente er
niet in slaagt om een sluitende begroting te maken en ook niet aannemelijk kan maken dat de problemen binnen enkele jaren worden
opgelost, kan de provincie verscherpt toezicht instellen. Dan
mag een gemeente geen nieuwe
verplichtingen meer aangaan zonder toestemming van de provincie. Ook begrotingswijzigingen
moeten dan steeds worden goedgekeurd door de toezichthouder.

KERSTPAKKETTEN

Dit preventief toezicht duurt totdat een nieuwe, structureel sluitende begroting of meerjarenraming is gemaakt en deze door de
gemeenteraad is vastgesteld en
door de provincie goedgekeurd. In
Haaksbergen bleek de door de gemeenteraad unaniem vastgestelde
begroting niet aan de wettelijke
informatie-eisen te voldoen. De
provincie kon daardoor niet voldoende toetsen. De gedeputeerde
gunt Haaksbergen voor 15 februari nog een herexamen. Ze heeft
‘veel waardering’ voor het cijferwerk voor de gemeenten in Overijssel.

Eindelijk:
een fractie
minder
inbraken
door Caspar van Oirschot
- De jarenlange
groei van het aantal woninginbraken in district IJsselland is in 2013
een halt toegeroepen. Er is sprake
van een ‘marginale daling’, meldde districtschef Erica Diender van
de politie woensdag bij het Veiligheidsoverleg IJsselland. Vorig jaar
kreeg de politie 1983 aangiften
van insluipingen en inbraken binnen; dit jaar 1971. Een daling werd
genoteerd in Kampen, Ommen,
Steenwijkerland en Hardenberg.
Dalfsen, Deventer, Olst-Wijhe en
horst en Waterland zagen een toename. De verschillende maatregelen tegen woninginbraken -donkere dagenoffensief, voorlichting,
standaard technisch sporenonderzoek en speciale woninginbrakenteams, lijken dus vruchten af te
werpen. Diender had meer goed
nieuws. Het aantal geregistreerde
misdrijven daalde afgelopen jaar
met 5 procent tot bijna 24.600,
het ophlderingspercentage lag op
26 procent. De politie zit nu al dik
een jaar in reorganisatie-perikelen, met onzekerheid over functies en standplaatsen tot gevolg.
Desondanks is het ziekteverzuim
in IJsselland in 2013 niet omhoog
gegaan. „Daar ben ik blij mee”, aldus Diender. „Maar”, waarschuwde ze met het oog op de lopende
reorganisatie die intern veel onrust oplevert, „2014 gaat nog komen”.

ZWOLLE/KAMPEN

Surprise voor
minima

ZWOLLE - In totaal werden woensdagavond 824 kerstpak-

ketten samengesteld om de minima van Zwolle een feestelijke kerst te bezorgen. In een koude loods stonden
tientallen vrijwilligers rijst, chips en wasmiddel in te pakken.
De feestpakketten gaan naar klanten van de Voedsel-

bank, opvanghuis de Herberg en cliënten van de RIBW.
Het initiatief komt vanuit Gereformeerde gemeente de
Koningskerk en zij wisten 250 vrijwilligers op te trommelen om de pakketten te realiseren. Naast voedingsmiddelen zit in de dozen een warme muts of sjaal. Zie ook pagina 35. foto frans paalman

Minder doodgereden dieren
door Caspar van Oirschot
ZWOLLE – Het aantal doodgereden

dieren op de Overijsselse provinciale wegen is afgelopen jaren mede door aanleg van faunapassages
en wildrasters licht gedaald.
Dat concludeert provincie Overijssel op basis van cijfers over het
aantal doodgereden dieren op de
Overijsselse provinciale wegen. Er
worden jaarlijks 1800 tot 2000

doodgereden dieren geregistreerd; het daadwerkelijke aantal
ligt veel hoger. Veel slachtoffers
worden echter niet opgemerkt.
De cijfers zijn gebaseerd op wekelijkse inspecties van wegen en
meldingen van partijen als Natuurmonumenten en Alterra. Tunnels en rasters voor dieren zijn afgelopen jaren aangelegd op basis
van de slachtoffercijfers. Kleinwildrasters in combinatie met fau-

napassages hebben volgens de provincie een duidelijk positief effect
op een deel van de soorten. Of
wildspiegelmolentjes voor reeën
functioneren is minder aantoonbaar. Op wegen mét spiegeltjes
door bosgebieden gebeuren nog
altijd veel aanrijdingen. Op ‘hotspots’ zijn verdergaande voorzieningen een optie, bijvoorbeeld
een combinatie van wildrasters
en oversteeklocaties met een waar-

schuwingsysteem. Die zijn er bijvoorbeeld al op de N337 bij Windesheim en de N757 bij De Horte.
Aan een faunapassage bij Muggenbeet, tussen Steenwijk en Blokzijl
op de N333, wordt nog gewerkt.
Van de duizenden dieren die jaarlijks sneuvelen maakten in 2011
konijnen (26 procent) en egels (23
procent) het grootste deel uit.
Ook hazen en reeën (109 in 2011)
zijn geregeld slachtoffer.

䊳 Vorig jaar kreeg de politie
1983 aangiften van insluipingen en inbraken binnen; dit
jaar dus een fractie minder

